
 
 
 

 
 
 

Cennik literatury AA w Euro 
 

Książki 
 
 Język serca         €8.50 
 Historia AA w Polsce Tom 2 twarda oprawa     €11.50 
 Historia AA w Polsce Tom 2 miękka oprawa    €9.50 
 Codzienne refleksje – format powiększony    €7.00 
 Historia AA w Polsce Tom 1 miękka oprawa    €7.50 
 Historia AA w Polsce Tom 1 twarda oprawa    €9.50 
 Jest rozwiązanie – historie osobiste polskich AA   €5.50 
 The best of Bill – miękka oprawa      €2.50 
 The best of Bill – twarda oprawa      €3.00 
 Doktor Bob i dobrzy weterani – twarda oprawa    €7.50 
 Doktor Bob i dobrzy weterani – miękka oprawa    €6.00 
 Przekaż dalej – twarda oprawa      €8.50 
 Przekaż dalej – miękka oprawa      €7.00 
 Więzień do więźnia AA w zakładach karnych    €4.00 
 Codzienne refleksje – twarda oprawa     €7.00 
 Codzienne refleksje – miękka oprawa     €6.00 
 Uwierzyliśmy         €5.50 
 Jak to widzi Bill – twarda oprawa      €6.50 
 Jak to widzi Bill – miękka oprawa      €6.00 
 Zycie w trzeźwości        €5.00 
 12 kroków i 12 tradycji AA – format A5     €5.50 
 12 kroków i 12 tradycji AA – format A6     €4.50 
 Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość - twarda oprawa  €8.50 
 Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość – miękka oprawa  €6.50 
 Anonimowi Alkoholicy – wersja kieszonkowa    €4.00 
 Anonimowi Alkoholicy IV wydanie     €9.00 
 Anonimowi Alkoholicy IV wydanie – twarda oprawa   €11.50 
 
 
 
 
 
 



    
 
      

Broszury i ulotki 
 
 ABC spikera AA       €0.30 
 Witanie Nowo Przybyłego w Grupie     €0.70 
 AA dla starszych wiekiem alkoholików – nigdy nie jest za późno  €0.80 
 Służba Mandatariusza       €0.50 
 AA w placówkach leczniczych     €0.70 
 Głosy alkoholików będącymi LGBT     €1.00  
 Samowystarczalność: Gdzie pieniądze i duchowość łącza się €0.50 
 AA i siły zbrojne       €0.50 
 Wiele dróg do duchowości      €0.70 
 Informator o wspólnocie AA      €1.00 
 Dwanaście koncepcji dla Służb Światowych ilustrowane  €0.80 
 Co się zdarzyło Jankowi      €0.80 
 Jak AA współpracują z profesjonalistami    €0.70 
 Posłanie służby AA       €0.40 
 Problemy inne niż Alkohol      €0.30 
 Dla uczestnika AA – leki i narkotyki     €0.70 
 Młodzi i AA        €0.80 
 Pytania do 12 tradycji       €0.50 
 Dwanaście tradycji ilustrowane     €0.80 
 Jak rozumieć anonimowość      €0.70 
 To jest AA        €0.70 
 Sponsorowanie. Pytania i odpowiedzi    €0.70 
 Czy AA jest dla mnie       €0.70 
 Czy w twoim życiu jest alkoholik?     €0.70 
 Dwanaście kroków ilustrowane     €0.70 
 Artykuł Jacka Alexandra o AA     €0.70 
 Za młodzi?        €0.70 
 Jak mówić o AA       €0.70 
 Posłanie do więzień       €0.20 
 Nowicjusz pyta       €0.30 
 Posłanie do nastolatków      €0.30 
 Wzrastanie w służbie       €0.20 
 Czy AA jest dla ciebie?      €0.20 
 Rzut oka na AA       €0.10 
 AA w zakładach karnych      €0.50 
 44 pytania / AA Pytania i odpowiedzi    €0.70 
 Myślisz, że jesteś inny?      €0.70 
 Duchowni pytania o wspólnotę AA     €0.70 
 Grupa AA gdzie wszystko się zaczyna    €0.80 
 AA dla kobiet        €0.70 
 



 
 
  


